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Raisiossa on otettu isoja kehitysharppauk-
sia ikäihmisten liikuttamiseksi. Kaupungin 
kuntoutustoiminnassa on jo kaksi HUR 
SmartTouch-älykuntosalia, jotka ovat ko-
vassa käytössä. Uusin sali on Kerttulan päi-
väkuntoutuksessa, jonka laitteisto uusittiin 
tämän vuoden alussa. Samalla laajeni myös 
valikoima, nykyään salilla on seitsemän 
HURin  kuntosalilaitetta ja lisäksi kunto-
pyöriä, polkulaitteita ja seisomateline. 

Kerttulan päiväkuntoutuksen koordi-
naattori Hannamari Pölkkynen kertoo, 
että uudistetulla kuntosalilla on vajaa 
parisataa käyttäjää viikossa. Yli 65-vuotiaat 
kuntoilijat saavat ohjausta pienryhmissä. 
Sali on aktiivikäytössä yhdeksästä neljään.

– Päiväkuntoutuksessa kävijät asuvat 
kotona, heillä on jokin toimintakykyä hei-

kentävä sairaus ja he tulevat meille päiväksi 
eri aktiviteetteihin. 

HURin kuntosalilaitteet olivat tuttu-
ja asiakkaille jo entisessä salissa, mutta 
SmartTouch-toimintojen myötä treenaami-
sesta tuli entistä tehokkaampaa.

– Korttisysteemi helpottaa ohjaajien 
työtä. Kun kaikki tiedot ovat valmiina kortil-
la, laitteet ovat heti käyttövalmiina. Ei mene 
turhaa aikaa sopivien painojen säätämiseen.

– Päiväkuntoutuksessa treenaavat 
käyvät älysalilla 1–3 kertaa viikossa. Ikäih-
misten voimaharjoittelu on nousujohteista, 
sen voi nähdä paitsi omin silmin, myös 
tietokoneen kehityskäyriltä, hän lisää.

Ennaltaehkäisy on investointi
Ensimmäiset älylaitteet tulivat Raisiossa 

syksyllä 2016 Hulvelan palvelukeskukseen. 
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 
iloitsee siitä, että ikääntyvät ovat oivalta-
neet kuntoliikunnan merkityksen hyvin-
voinnille. 

– Mediassa vahvasti esillä ollut viesti 
on selvästi mennyt perille. Ihmiset ymmär-
tävät, että ikääntyvälle eivät riitä pelkät 
päivittäiset kävelylenkit. Terveyden ylläpi-
tämiseksi tarvitaan myös lihaskuntotreeniä, 
Sandberg muistuttaa.

Älykuntosali on osa modernia palvelu-
kokonaisuutta, joka alkaa tuottaa toivottua 
tulosta myös kaupungin taloudessa.

– Ikäihmiset pystyvät asumaan koto-
naan pitempään, kun he ovat fyysisesti ja 
psyykkisesti hyvässä kunnossa, Sandberg 
toteaa.

Emma Soveri, Tiina Kuusisto ja Hannamari Pölkkynen kertovat, että HUR SmartTouch -laitteet ovat tehostaneet heidän työtään. Kun oikeat säädöt ovat koneen muistissa, jää enemmän 
aikaa ohjata kuntoutettavaa.

Mainos

Ikäihmisten kuntoilubuumi vahvistuu Raisiossa,
jossa avattiin toinen HURin kuntosalilaitteilla varustettu älykuntosali.
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Ikääntymisen lupaus

Pääkirjoitus

asi on puolillaan.  Onko se puoliksi tyhjä vai puo-
liksi täynnä? Vastaus ei ole niin yhdentekevä kuin 
ensin ajattelisi. Jos se on vastaajan mielestä puo-
liksi täynnä, on todennäköisempää, että vastaaja 

elää pitkään varsin terveenä ja hyvinvoivana. Jos sen 
sijaan lasi on puoliksi tyhjä, ennakoi se todennäköisem-
min pulmia terveydessä ja toimintakyvyssä. Asenteilla on 
hämmästyttävän vahva vaikutus hyvinvointiin. 

Läheskään aina ei voi valita mitä puolityhjässä tai 
täydessä lasissa on. Olennaista on kuitenkin se, että 
siihen sisältöön suhtautumisessa on valinnanvaraa. Mitä 
kitkerämpiä makuja elämä eteemme tuo, sen tärkeäm-
mäksi tulee kyky selviytyä tilanteista. 

Myönteisiä asenteita kannattaa vahvistaa. Se ei 
ole yksinkertaisuutta monimutkaisen maailman 
edessä, vaan pikemminkin järkevää toimin-
taa.

Yhdysvaltalaiset ikääntymisen tutkijat 
ovat vaatineet yhteisrintamaa ikääntymi-
seen liittyvän kielteisyyden kitkemisessä. 
Se on tutkimusten mukaan jopa lisäänty-
nyt ja vaikeuttaa hyvää elämää vanhana. 
Silti elämme yhä pidempään ja terveinä. 
Elintason ja koulutustason nousu sekä kehitty-
nyt sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy ovat tämän 
suuren muutoksen taustalla.  

Tutkijoita on jäänyt kiinnostamaan, ketkä vanhene-
vat terveimpinä ja elävät pitkän elämän? Myönteinen 
minäkuva sekä omaan ja muiden ikääntymiseen liitty-

vät myönteiset 
odotukset ovat 
yhteydessä 
matalampaan 
sairastumisen tai 
toimintakyvyn 
menettämisen 
riskiin, parem-
paan mielen 
hyvinvointiin 
ja sosiaalisiin suhteisiin sekä jopa pidempään elinikään. 
Nämä yhteydet säilyvät koulutustaustasta ja tuloista 
riippumatta.

Kun sitten muistikin pysyy parempana ja todennä-
köisyys hankkia itselleen ajoissa hoitoa ja apua 

kohenee, on selvä, että järkevä ihminen tarttuu 
myönteisyyden mahdollisuuteen. Ikäinsti-
tuutti on viime vuosina kehittänyt välineitä 
mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tämän 
lehden sivuilla on niistä poimintoja ja lisää 
voi kysyä meiltä ja tutustua välineistöön 

verkkosivuilla.  
Meidän kaikkien hyvinvointia haittaavaa 

ikäsyrjintää voidaan kitkeä piirtämällä monipuo-
lisempaa kuvaa ikääntymisestä mahdollisuutena ja 
vanhuudesta merkittävänä elämänvaiheena. Piirretään se 
kuva joka päivä.

Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti

L

Asenteilla on
hämmästyttävän 

vahva vaikutus
hyvinvointiin.
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Opas auttaa näkemään myönteisiä puolia itsessä,
toisissa ihmisissä ja asioissa. 

Lataa verkkosivuiltamme
www.ikainstituutti.fi
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uutiset sähköpostiisi
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Puhe eläkeikäisten ihmisten alkoholin-
käytöstä ohjautuu kärkkäästi ns. henki-
lökohtaiseen ongelmaan ja hankaluuksia 
aiheuttavaan juomiseen. Huomaamme 
hanakan lasiin tarttumisen ja ylenpalt-
tisen juomisen. Kaikilla on kokemuk-
sia läheisistä, ystävistä ja naapureista, 
joiden ylilyönnit ja törttöily rasittavat ja 
huolestuttavat. 

Saman tien ohitamme herkästi viime 
vuosikymmenten perusteellisen mul-
listuksen suomalaisten elämäntavoissa 
ja asenteissa. Muutoksessa alkoholin-

käytön erityisyys on typistynyt tavan-
omaisuudeksi. Alkoholi on arkistunut ja 
vakiintunut päivittäistavaraksi. Sitä saa 
helposti, ja viiden viime vuosikymme-
nen kuluessa vuosittain käytetyn alko-
holin määrä onkin kolminkertaistunut.

Huikeasta kehityksestä osa lankeaa 
nykyisille eläkeikäisille. Juomatapojen 
tutkimus ja tilastointi on pitkään nojan-
nut ajatukseen, että iän karttumiseen 
liittyvät vanhenemismuutokset vai-
kuttavat jo sinänsä alkoholinkäyttöön. 
Pitkän elämän tuoma viisaus kehottaa 

varovaisuuteen ja ikävien fyysisten ja 
psyykkisten kokemusten välttämiseen. 
Suunta on nähtävissä edelleen. Mitä 
vanhemmasta ikäryhmästä puhutaan, 
sitä harvemmin juodaan ja sitä pie-
nempiä ovat kerralla käytetyt määrät. 
Kaikkein vanhimpia, yli 85-vuotiaita, 
ei ole pidetty aiheellisena edes tutkia. 
Pitäisikö?

Asia muuttuu monitahoisemmak-
si katsottaessa toisenlaisen prisman 
läpi. Eläkeikäisten juomatavoissa on 
havaittu isoja ikäryhmittäisiä eroja. 
Monet vastikään eläkkeelle siirtyneet 
käyttävät alkoholia usein ja suuriakin 
määriä. Erot ovat yhteydessä myös 
sukupuoleen. Kun alkoholi ei aiemmin 
ollut naisten juttu, nyt 65-69-vuotiaista 
naisista kolmasosa käyttää alkoholia 
vähintään viikoittain. Tosin miehillä on 
edelleen roima etumatka.

Sotien jälkeen syntyneet – tuo 
märkä sukupolvi – vakiinnuttivat 
alkoholinkäytön arkisuutta elämänta-
poihimme. He ovat tuoneet keskioluen 
vapautumisen myötä muovautuneet 
käyttötapansa eläkevuosiin. Emme vielä 
tiedä, pääsevätkö he tavoistaan eletty-
ään riittävän iäkkäiksi. THL:n juomata-
patutkimuksen ensitiedot kertovat, että 
puolet 60–79 -vuotiaiden eläkeikäisten 
alkoholin käyttökerroista on kotiolois-
sa juomista, ruoka- tai saunajuomaa 
elämänkumppanin seurassa. Miehillä 
ei näytä olevan niin väliä, onko arki vai 
pyhä tai syytä juhlia – tai seuraa. Naiset 
hakeutuvat sosiaalisempiin käyttötilan-
teisiin, myös kodin ulkopuolelle. 

Nämä ovat käänteentekeviä muu-
toksia. Itse elettyä kulttuurin murrosta 
voi olla vaikea tajuta. Tutkimuksella on 
tähdellinen tehtävä herätellä ja panna 
miettimään. Ja toimimaan, kääntämään 
kelkkaa toiseen suuntaan. Omaakin.

Anni Vilkko
VTT, dosentti;
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
Ikäinstituutin säätiön hallituksen jäsen 

Mäkelä, P. ym.: Näin Suomi juo.
Ilmestyy loppukeväästä 2018.

Eläkkeellä maistuu
Näkökulma
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eväällä 2017 käynnistyneessä 
hankkeessa luodaan Helsingin 
ja Kotkan kokemusten 
pohjalta valtakun-
nallista liikkuva 

taloyhtiö -toimintamallia 
asukkaiden yhteisen 
tekemisen edistämiseksi. 
Asukkaista ja muista toi-
minnasta kiinnostuneista 
vapaaehtoisista valmenne-
taan TaloTsemppareita, jotka 
saavat Ikäinstituutilta maksuttoman 
valmennuksen lisäksi materiaaleja ja 
tukea toiminnan vetämiseen.

- Kertyneet kokemukset ovat 
kannustavia. Helsingissä mukana on 

20 kiinnostunutta taloyhtiötä, joista 
kymmenessä toiminta on jo saatu käyn-

tiin. Viime vuoden TaloTsemppari 
-valmennuksiin osallistui 13 va-

paaehtoista ryhmätoiminnan-
vetäjää. Vuoden 2018 alussa 
Yhdessä kotikulmilla -toimin-
ta käynnistyi myös Kotkassa. 
Omassa taloyhtiössä ja sen 

lähistöllä järjestettävä toiminta 
madaltaa osallistumisen kynnys-

tä ja vahvistaa välittämisen ilma-
piiriä sekä tuo turvallisuuden tunnetta 
ja iloa elämään, toteaa suunnittelija-
koordinaattori Jukka Murto.

 Hopeatiellä tavataan
joka toinen perjantai
Taloyhtiössä tekemisiä suunnitel-
laan asukkaiden toiveita kuunnellen 
ja Ikäinstituutin liikunnan ja hyvän 
mielen toimintamuotoja ja -materiaa-
leja hyödyntäen. Yhdessä tekeminen 
on kaikkein tärkeintä. Säännöllisesti 
kokoontuvaan Kotikulmilla-kerhoon 
mahtuu monenlaista sisältöä, kuten le-
vyraati, vierailijakerta, ulkoilua, yhteiset 
synttärit, visailua, pelailua ja tietysti 
puheen porinaa. Yhteinen kokkailukin 
kiinnostaa. 

Hopeatiellä tapaamiset aloitetaan ai-
na kuulumisia kysellen. Tarmo vierittää 

Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa yhteisen tekemisen äärelle tavoitellaan
erityisesti iäkkäitä, paljon kotona aikaa viettäviä ja seuraa kaipaavia asukkaita. 

Taloyhtiön kodikas kerhohuone on Hopeatiellä hyväntuulisessa käytössä.

Toivottua tekemistä kotikulmilla

K
Lähellä järjestettävä 
toiminta vahvistaa

välittämisen
ilmapiiriä.

TEKST JA KUVAT: PAULA SALMELA 

Tarmo näyttää tasapainoilun mallia, mutta porukalla äänestettiin tuolijumpan puolesta. 
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puheenvuoroja eteenpäin vetäjän roolissa. Terttua 
on vähän sydän kiusannut, mutta ”tuntuu muka-
valta, kun lähellä on reippaita, yhteishenkisiä ja 
avuliaita hyviä tyyppejä”. Kuten Annmari, jolla on 
joka päivä ohjelmaa niin ”että ei homehdu kotona”. 
Anja odottelee pääsyä lonkkaleikkaukseen, ja sen 
jälkeen mennään kuulemma tanssimaan! Rollaatto-
rin avulla ”liikenteessä” oleva Leila kertoo olleensa 
koko ikänsä meneväinen ihminen, nykyään mieltä 
piristää tämmöiset pienemmätkin kerhoreissut. 
Eira on piipahtanut paikalle läheisestä palveluta-
losta saatuaan kutsun puskaradion kautta. Paikalla 
on myös ”meidän paras Olka, joka käy joka aamu 
jumppasalilla, niin että sitä ei meinaa saada kiinni”. 
Toinen Eira ja Nipa odottelevat kevään etenemistä. 

Talotoimikunnan puheenjohtaja Heikki myhäi-
lee tyytyväisenä. 

- Moni viettää päivät pitkät kotona ilman pu-
hekaveria. Tänne on helppo poiketa ja hienoa olisi 
saada juurtumaan tämmöistä säännöllisempääkin 
toimintaa. 

Yhteen ääneen vakuutellaan, että varmasti 
sellaista keksitään. Kun kunnolla alkuun päästään, 
kesällä pidetään pihalla tanssit.

Miten tänään jumpataan? ”Onpa hienot ohjeet!” tuumitaan Ikäinstituutin Luontoelämyspolun -korteista, 
jotka ohjeistavat kuvin ja sanoin. 

Kiinnostuitko?
Ryhdy kotikulmien TaloTsemppariksi!
Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa (2017–2019) luodaan liikkuva ta-
loyhtiö -toimintamallia yli 60-vuotiaille ja muille asukkaille. Toimin-
taa vetävät TaloTsempparit yksin, parina tai ryhmänä. TaloTsemp-
parit voivat olla asukkaita, järjestöjen ja yhteisöjen vapaaehtoisia, 
opiskelijoita tai muita toiminnasta kiinnostuneita. Vetäjät saavat 
maksuttoman valmennuksen, tukea ja materiaaleja.

Lisätietoa ja toiminnassa mukana olevat taloyhtiöt:
www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla/

Eiran ja Annmarin Seiskan peluuta valvoo Nipa. 

Kun kunnolla
alkuun päästään,
kesällä pidetään
pihalla tanssit. 
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Kiitos tästä,
nähdäänpä
taas!

Loviisalainen Kari Nurmentaus (66) innostui 
vaimon esimerkin ja kaupungin järjestämän 
ulkoiluystäväkoulutuksen jälkeen ulkoilemaan 

90-vuotiaan ikämiehen kanssa. Viikoittaiset rollaattorilenkit 
tuovat yksinasuvalle miehelle leppoisan juttutuokion rait-
tiissa ilmassa ja mukavaa vaihtelua kiireisten kodinhoitajien 
käynteihin. ”Meillä molemmilla on tekniikan alan tausta, 
joten yhteisiä jutunaiheita riittää. Mielenkiintoisinta on kui-
tenkin kuulla tarinoita sota-ajalta ja 50-luvun elämästä.”  Kari 
suosittelee muillekin tätä toimintaa.  ”Vapaaehtoistyö on 
mielekäs tapa auttaa lähimmäistä ja saada itselle hyvä mieli.”

Hangossa pyörii kuudetta vuotta ikäihmisten kun-
tosaliryhmä ”Rapelen enkelit”. Nimi tulee ryhmän 
miesten etunimien (Raimo, Pekka, Leo) alkukir-

jaimista. Naisia ryhmässä on viisi. Vertaisohjaajana toimii 
Ulla Laakkonen, joka jakaa vetovastuun Carita Vahteran 
kanssa. Toinen pitää vaikkapa alkulämmittelyn ja toinen 
loppuverryttelyn. ”Huolehdimme, että on sopivat painot ja 
että jokainen pääsee vuorollaan eri laitteisiin. Ryhmäläisten 
kuntosalikorttiin merkitsemme suorituspäivän, käytetyn 
laitteen ja painot. Lukukauden alussa ja lopussa teemme 
ryhmäläisille kuntotestit.” Ulla sai Hangon VertaisVeturi 
-koulutuksessa valmiudet ryhmän ohjaamiseen. ”Se innos-
taa itseäni hoitamaan omaa kuntoani, kun näen, että minua 

iäkkäämmät ihmiset tahtovat kuntoilla omien voimiensa 
mukaan. Ryhmän jäseniä on muutenkin ilo tavata.”

Kokkolan Veikoissa toimii miesten ukkojumppa-
kerho. ”Siihen pääsemiseksi täytyy olla 65 vuotta 
täyttänyt tai muuten ukkoutunut”, kertoo Markku 

Mäki-Asiala. Ryhmä käy monen muun vapaaehtoistyön 
lisäksi Honkaharjun palvelutalossa ulkoilemassa ikäihmisten 
kanssa. Uutta potkua ulkoiluun toi syksyn Riksapyöräkurs-
si.  ”Odotan antoisia pyöräretkiä, kun pääsemme vaikkapa 
torilla käymään kahvilla ja näkeehän siinä paljon enemmän 
maisemia”, kertoo Riksapyöräluotsi Markku.

Markulle vapaaehtoistyö  on aina ollut luontevaa toimin-
taa. ”Olin isäni omaishoitaja ja joka päivä lähdimme ulos, oli 
ilma mikä tahansa. Se on varmaan siivittänyt osallistumista-
ni tähän vapaaehtoistyöhön.”

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi on Kokkolassa liikunta-
toimella, Loviisassa senioripalvelukeskuksella ja Hangossa 
se hoidetaan yhteistyössä liikuntatoimen ja palvelukes-
kuksen kanssa. Yhteyshenkilöille voi aina soittaa ja kysyä 
neuvoa tai vinkkejä. Yhteisiä tapaamisia on säännöllisesti ja 
täydennyskoulutustakin on tarjolla. 

TEKSTI: MINNA SÄPYSKÄ-NORDBERG, KUVA: ANNE RAATIKAINEN

Vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa voi tehdä monin tavoin. Yksi pitää ulkoilusta, 
toinen kuntosaliharjoittelusta ja kolmas voi viedä ikäihmisen riksapyöräajelulle.
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Kokkolassa on osana Voimaa vanhuuteen -työtä koulutettu Riksapyöräluotseja yhteistyössä liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. KokkoRiksan varauskalenteri on 
kaupungin verkkosivuilla.  

Hyvin toteutettu ja viihtyisä lähiympäristö lisää iäk-
käiden asukkaiden aktiivisuutta. Iäkkäät tarvitsevat 
turvallisia ja esteettömiä ympäristöjä ja kulkureit-
tejä. Hyvä esimerkki ulkoilureitistä löytyy Helsingin 
Suursuonpuistosta. Siellä on mm. riittävästi opasteita 
ja levähdyspaikkoja, kaide koko reitin varrella sekä 
paljon katseltavaa. 

Näiden lisäksi tarvitaan lähiliikuntapaikkoja, joissa 
on mahdollisuus harjoittaa liikkumiskyvyn kannalta 
keskeisiä ominaisuuksia: voimaa ja tasapainoa. Lähi-
liikuntapaikkojen rakentamiseen voi hakea avustusta 
aluehallintovirastoista (AVI). Hyvä seniorien käyttöön 
sopiva puisto sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä 
ikäihmisten palveluja ja asuinalueita. Sieltä löytyy 
monipuolisia liikuntavälineitä sekä levähdyspaikkoja. 
Loviisan senioripuistossa järjestetään myös ohjattua 
toimintaa, mikä on koettu tärkeäksi. Ohjausta voivat 
järjestää kunnan lisäksi myös järjestöt vertaisohjaajien 
johdolla.    

Paimion Paltanpuisto on malliesimerkki toimivasta 
palvelukeskuksen pihasta. Pihasta on pyritty teke-
mään esteetön, esteettinen, harjoittava ja houkuttele-
va muun muassa tuomalla sinne monipuolista kasvilli-
suutta, tarjoamalla erilaisia reittejä, oleskelupaikkoja ja 
toiminnallisia välineitä sekä aitaamalla alue.
Varttuneiden lähiliikuntapaikat -sivustolla voit tutus-
tua näiden esimerkkien lisäksi muihin hyviin iäkkäille 
soveltuviin liikkumisympäristöihin: www.varttunei-
denlahiliikuntapaikat.fi  

Miten toimia
vapaaehtoisena?

www.vapaaehtoiseksi.fi -verkkosivusto 
tarjoaa tietoa ja vinkkejä, miten seniori 

voi olla iloksi toiselle seniorille.

Lähiympäristö liikuttaa
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Vinkkejä

Partioaitan 365 -klubilaiset kerryttävät vuosiostoilla 
bonusta Vie vanhus ulos -kampanjalle. Tuotot kohdistetaan 
paikallisen ulkoiluystävätoiminnan tukemiseen. 

THL ja Ikäinstituutti järjestävät maksuttoman iltapäiväseminaarin, 
jossa käsitellään mielen hyvinvointia useista näkökulmista. 

Tutustu ohjelmaan tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan
www.bit.ly/mielenhyvinvointi-seminaari 

Ikääntyminen
ja mielen hyvinvointi 
-seminaari 8.5.2018

Menestystekijät kunnan ja
järjestöjen yhteistyöhön 
Itä-Suomen yliopisto tutki Voimaa vanhuuteen -kuntien poikkisektorista yhteistyötä vuosina 2015–2017. Kumppanuudella 
kuntoon -raportti kertoo yhteistyön menestystekijät ja tarjoaa tarkistuslistan toimivaan kuntakohtaiseen ja maakunnalliseen 
kumppanuuteen. www.kaks.fi/julkaisut

Kuvassa Ikäinstituutin suunnittelijat Eveliina Hovinen ja Heli Starck sekä Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.

Vie vanhus ulos -kampanja
vuoden 2018
ympäristöbonuskohde  

Voitas.fi uudistuu 
Satoja voima-, tasapaino-, verryttely- ja 
venyttelyliikkeitä sisältävä liikepankki uudistuu 
syksyllä. Jumppaliikkeitä on jatkossa helpompi 
hakea myös mobiililaitteilla, ja sivustolta löytyy 
jumppaohjelmia videona. Rekisteröitymällä 
palveluun voi itse rakentaa, tallentaa ja tulostaa 
omia jumppaohjelmia. Maksuttomalla sivustolla 
on jo huikeat 9 500 rekisteröitynyttä käyttäjää.
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Voimaa vanhuuteen
-kärkikuntien suosituimmat
terveysliikuntakäytännöt 

• Jo 1/2 järjestää 75+ tehoharjoittelujaksoja kuntosalissa
• 2/3 osallistunut Vie vanhus ulos -kampanjaan
• 1/3 lisännyt ulkoiluystävätoimintaa

Lähde: Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikuntien seurantakysely 12/2017, n=54

Tapahtumakalenteri 

29.4. Tanssinpäivä, kaikille avoimia

senioritanssitapahtumia

10.5. Unelmien liikuntapäivä

14.6. Senioritanssin avoimet ovet klo 12-16 

Kisakallion urheiluopistossa Lohjalla

11.9.–11.10.

Vie vanhus ulos -kampanja

3.-4.10. Ikäinstituutti Hyvä ikä -messuilla

Helsingissä

11.10. Kaikki yhdessä ulos!

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä

Materiaaleja

Mielen hyvinvointia 
miettimässä -opas tarjoaa 
varttuneiden omaehtoisille 
vertaisryhmille keskustelutee-
moja ja harjoituksia.

Hoitokodin kasvit
Erja Rappe ja Taina Koivunen 

Kokemuksia iäkkäiden etä-
ohjatusta terveysliikunnasta 
-raporttiin on koottu kokemuksia  
eri puolilta Suomea.

Hoitokodin kasvit -opas 
rohkaisee ennakkoluulotto-
maan kasvien käyttöön eri 
ympäristöissä. 

Mielipakan 52 luontoaiheista 
korttia avaa myönteisiä näkökul-
mia mielen taitoihin, voimava-
roihin ja vahvuuksiin.  

Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta

Vie jalka taakse.

Sonja Iltanen 
Elina Karvinen 
Päivi Topo

TP 1

Mielen hyvinvointia miettimässä
Opas varttuneiden vertaisryhmille

Ilka Haarni ja Suvi Fried

Lataa tai tilaa käyttöösi ikainstituutti.fi
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ärvenpääläisessä omakotitalossa 
on lämmin tunnelma, kun Riitta 
Selenius kohtaa taas Elämäni 
eläkevuodet -ryhmänsä ohjaajan 
Katriina Hemmin. Ryhmän päät-

tymisestä on vierähtänyt tovi ja kaksi-
kosta näkee, että kurssi on ollut puolin 
ja toisin antoisa. Tunnelma on välitön ja 
rento, huumori kukkii.

Hemmi lähti reilu vuosi sitten 
Elämäni eläkevuodet -pilottiryhmän 
valmentajaksi. 

− Suomen Ladun kautta etsittiin 
ohjaajia ja meidän Järvenpään Latumme 
lähti mukaan. Minua kiinnosti tämä 
projektina ja kurssina. Eniten jännitti, 
että saadaanko ryhmä kokoon, Hemmi 
kertoo. 

Huoli oli turha. Innokkaita oli heti 
kolmekymmentä, joista kaksitoista 
mahtui mukaan.

− Hakijoissa oli paljon naisia ja 
kurssistamme muodostui naisten oma 
ryhmä. Äijäryhmälle olisi 
varmasti myös tarvetta – 
uskon, että keskustelut 
olisivat erilaisia, Hemmi 
pohtii.

Ryhmä tapasi vii-
koittain parin kuukau-
den ajan. Tapaaminen 
kesti aina pari tuntia 
ja valmentajan johdolla 
käytiin läpi monenlaisia 
hyvinvointia tukevia aiheita. 
Tärkeänä teemana oli läpi kurssin 

liikunta ja siihen kipinän uudelleen 
sytyttäminen.

− Eläkkeelle jäävän on todella 
tärkeää löytää jokin liikuntamuoto, 
jotta pääsee sohvalta ylös. Ja sen lisäksi 

elämään on hyvä sisällyttää jotain 
ihan erilaista kiinnostavaa, 

kuten vaikka maalausta, 
ystäviä, keskusteluryhmiä, 
Hemmi pohtii.

Kurssilla tutustutet-
tiin osallistujia lähiseu-
dun liikuntatarjontaan. 

Osa kävi ensimmäistä 
kertaa oman kaupungin 

uimahallissa ja moni innostui 
kuntosalista, kun sinne kokeile-

maan menon kynnys ylittyi vaivatta 

Kun tulee aika jäädä eläkkeelle, kaikki muuttuu hetkessä. Päivien tahti on 
uusi ja erilainen, ja on vaara jäädä yksin. Elämäni eläkevuodet -kurssilta saa 

näkökulmia uuteen aikaan – ja mikä tärkeintä, uusia kontakteja, jopa ystäviä.  

Yhdessä löytäen
mielekkyyttä uuteen aikaan

J
TEKSTI JA KUVAT: SANNA MÖNKKÖNEN

Materiaalipaketti
oli hyvä

apu vetäjälle.

Koira on ihana, mutta se ei puhu, Elämäni eläkevuodet -valmennukseen osallistunut Riitta Selenius (oik.) nauraa.
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Elämäni
eläkevuodet
 – valmis
ryhmätoiminta-
malli vähän
liikkuville
Elämäni eläkevuodet -valmennuksen 
tavoitteena on herättää hyvinvoin-
nista huolehtimisen kipinä ja liikku-
misen ilo. Ikäinstituutin kehittämä 
valmennus on tarkoitettu henkilöille, 
jotka ovat eläkkeelle siirtymisen 
taitekohdassa ja joilla oma liikunta 
on jäänyt taka-alalle.

Valmennus on järjestöjen ja 
kuntien liikuntatoimien käyttöön tar-
koitettu valmis ryhmätoimintamalli, 
jossa vahvistetaan itsetuntemusta 
ja tunnistetaan omaan hyvinvointiin 
vaikuttavia asioita. Ikäinstituutti 
tarjoaa maksuttoman kaksipäiväisen 
koulutuksen tuleville valmentajille, 
jotka voivat olla ammattilaisia tai 
aiheesta innostuneita vapaaehtoisia. 

Lue lisää eläkevalmennuksesta ja 
valmentajakoulutuksesta osoittees-
sa: www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/
eläkevalmennus

Yhdessä löytäen
mielekkyyttä uuteen aikaan

ryhmän kanssa. Liikuntahetket jäivät 
mukavina Riitta Seleniuksen mieleen.

− Metsäkävelyn muistan erityises-
ti, kun keräilin ja heittelin käpyjä ja 
halailtiin puita. Tuntui hirveän kivalta 
kulkea yhdessä metsässä. 

− Sitä voi vähän hassutella. Ei aina 
tarvitse olla niin tosissaan, hymyi-
lee Hemmi, kun muistellaan puiden 
halailuja.

Koira kun ei puhu
Selenius oli ensimmäinen kurssille 
mukaan hakenut. Hän näki mainok-
sen Facebook-sivuilla ja innostui heti 
ryhmästä.

− Oli tunne, että johonkin pitäisi 
päästä mukaan. Eläkkeelle jäämisen 
myötä tuntui, että verkosto hävisi 
kertaheitolla. Koira on ihana, mutta se 
ei puhu, Selenius naurahtaa.

Kurssi avasi uusia ovia ja toi 
yhteisöllisyyttä. Elämäni eläkevuodet 
-ryhmissä on olennaisena osana yhtei-
nen keskustelu, osallistujien vertaisuus 
ja kokemusten jakaminen. Tapaamis-
ten väliajoilla työstetään valmennus-
vihkoa, johon kirjataan kokemukset, 
oivallukset ja opit.

− Minulle jäi mieleen erityisesti 
keskustelu rooleista. Terälehtiin kir-
jattiin eri rooleja, joita itsellä on. Oli 
hienoa nähdä, että oli monia asioita, 
joissa on mukana. Paljon muutakin 
kuin vain työ. Samalla kirjattiin omat 
vahvuudet eri rooleissa, joita ei ole 
aina helppo itse huomata, Selenius 
kertoo.

Tarvetta ja kysyntää ryhmille on.  
− On sururyhmiä ja eroryhmiä, 

mutta eläkkeelle jääminen koskettaa 
kaikkia. Meillä oli oivallinen kurssi ja 
osallistujat olivat innostuneita asiasta. 
Materiaalipakettia täytyy kehua, se oli 
hyvä apu vetäjälle.

Hemmi miettii, että kurssi kannat-
taa ohjata työparin kanssa. Hän pohtii, 
että ryhmän osallistujista voisi löytyä 
myös seuraaville kursseille vetäjiä 
kokeneen ohjaajan vierelle uudeksi pa-
riksi. Pilottiryhmän ohjaaja kannustaa 
kiinnostuneita lähtemään rohkeasti 
Elämäni eläkevuodet -valmentajakou-
lutukseen. 

− Koulutus oli niin antoisa, että jos 
sinne lähtee, niin haluaa varmasti sen 
jälkeen ohjata ryhmiä!

Elämäni eläkevuodet alkamassa

Aika panostaa itseeni

Aina ei tarvitse olla niin tosissaan, hymyilee valmentajana toiminut Katariina Hemmi (oik.) puuta halatessaan. 
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Toimintaa valtakunnallisesti
ja alueellisesti
Ikäopisto on valtakunnallisesti virtu-
aalinen eli kaikki materiaali ja tapah-
tumat ovat verkon kautta saatavilla. 
Ikäinstituutissa tuotettua tietoa mielen 
hyvinvoinnista sekä videoita, oppaita ja 
äänitteitä sen vahvistamiseksi kootaan 
virtuaaliseen Ikäopistoon. Saatavilla tu-
lee olemaan verkkokursseja ja -luentoja, 
valmennuksia ja harjoitteita. 

Alueellinen Ikäopisto käynniste-
tään ensimmäisenä Kouvolan seudulla 
yhteistyössä kansalaisopiston ja paikal-
listen yhdistysten kanssa. Alueellisena 
Ikäopisto tuo käytännönläheistä mielen 
hyvinvoinnin tietotaitoa haastavissa ti-
lanteissa elävien iäkkäiden arjen tueksi. 
Järjestöjen toimintaa vahvistetaan rat-
kaisukeskeisellä ohjausosaamisella sekä 

kouluttamalla kokemusasiantuntijoita ja 
mielen hyvinvoinnin valmentajia. 

Ikäopiston idea
pähkinänkuoressa
Ikäopiston toiminta perustuu voima-
varalähtöisyyteen, positiivisen psy-
kologian tuottamaan tietoon hyvästä 
elämästä ja hyvinvoinnista, ratkaisukes-
keiseen lähestymistapaan sekä geronto-
logiseen osaamiseen. 

Ikäopisto tukee ikäihmisten mie-
len hyvinvointia, voimaantumista ja 
osallisuutta. Toiminta on suunnattu 
erityisesti kotona asuville, haasteellisissa 
elämäntilanteissa oleville ikäihmisille 
ja järjestöille. Mielen hyvinvoinnin 
tietotaitoa tarvitaan esimerkiksi toimin-
takyvyn heikentyessä, pitkäaikaissaira-
uksissa tai omaishoitajana.

Järjestöillä on tärkeä rooli ikäihmis-
ten mielen hyvinvoinnin tukemisessa. 
Ikäopisto tarjoaa tähän työhön moni-
puolista tietoa aihepiiristä sekä antaa 
välineitä voimaantumiseen. 

Avainsana on yhdessä 
Ikäopiston rakentamisessa kuullaan 
ikäihmisten omaa ääntä, tavoitetaan eri 
toimijoita sekä punotaan ja vahvistetaan 
verkostoja. Mielen hyvinvoinnin vah-
vistamiseen tarvitaan moniäänisyyttä 
ja hyvää yhteistyötä. Yhdessä tekemällä 
Ikäopistosta kasvaa hyvän ikääntymisen 
osaamiskeskus ja monipuolinen tieto- ja 
taitopankki. 

Seuraa Ikäopiston etenemistä tilaamalla 
MieliPosti-uutiskirje osoitteessa:
www.ikainstituutti.fi/uutiskirjeet

Uusi Ikäopisto aukeaa 
TEKSTI: SIRKKALIISA HEIMONEN, KUVA: OSSI GUSTAFSSON

Ikäinstituutilla on ilo avata ovi Ikäopistoon vuoden 2018 aikana. Toiminnan 
kautta ikäihmiset pääsevät nykyistä paremmin mielen hyvinvoinnin tietotaidon 
äärelle. Samalla järjestöt saavat käyttöönsä ratkaisukeskeistä, voimaantumista 

vahvistavaa osaamista ryhmien ja yksittäisten ihmisten tukemiseen. 

Tervetuloa
tapaamaan Ikäopiston

rakentajia Porin
SuomiAreenalla

19.-20.7
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Uusi Ikäopisto aukeaa 

Mielen hyvinvointi on tärkeää. Optimistisuus näyttää jopa hidastavan 
sepelvaltimotaudin etenemistä ja parantavan taudin ennustetta sairas-
tumisen jälkeen. 

Ikäinstituutin Mielen hyvinvointi voimaksi ikäihmisten elämänhaastei-
siin -hankkeessa koulutetaan ryhmänohjaajia Reumaliiton, Sydänliiton, 
Hengitysliiton ja Epilepsialiiton ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tueksi. 
Koulutus tuo tutuksi Mielipakkiin kuuluvien välineiden käyttöä ja itse-
myötätuntoa sekä mielen kimmoisuutta.   

Mielipakki
sydämen asialla 

TEKSTI: STINA FÅGEL

Sydänliiton
vertaisryhmässä
ajatukset uusille urille
Sydänliiton 70 000 hengen jäsenistöstä 
67 % on yli 65-vuotiaita. Yksi Mielipakki-
kurssin käyneistä on Marika Vänskä Ete-
lä-Suomen Sydänpiiristä. Kurssin jälkeen 
hän ohjasi vertaisohjaaja Eila Forsbergin 
kanssa Keravalla Mielen hyvinvointi  
-ryhmän ikäihmisille. Ryhmä otti tavoit-
teekseen myönteisen ajattelun vahvista-
misen. Yhdessä saatiin etäisyyttä huoliin 
ja käytiin läpi sopeutumista sairauteen. 
Ryhmä koki tapaamiset avoimiksi ja 
sovitut aiheet toimiviksi. 

Uusia välineitä ja
ratkaisukeskeistä otetta
Ohjaajakoulutuksessa tulivat hyvin esil-
le sekä Mielipakin välineistö että tieto 
sen taustalla. Ratkaisukeskeisyys toi 
ryhmään tavoitteita ja irrotti ongelmien 
pyörittelystä. Materiaali oli ymmärret-
tävää ja toimivaa. Myötämieltä! Mielen 
hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille tuki 
tehtävineen ryhmän ohjausta, kertoo 
Marika. 

Ryhmän anti
vertaisohjaajalle 
Mielen hyvinvointi -ryhmät ovat tärkeä 
osa järjestöjen jäsentyötä. Etelä-Suo-
men Sydänpiiri kouluttaa Mielipakkiväli-
neiden käyttöön myös kerho-ohjaajia ja 
vertaistukihenkilöitä.

Eilaa oma sairastuminen auttoi 
näkemään vertaistuen arvon. Hän kävi 
Sydänliiton järjestämän ryhmävertais-
tuen koulutuksen. Marika ja Eila iloit-
sivat nähdessään, kuinka ryhmäläiset 
edistyivät ja tukivat toisiaan. Ryhmäläis-
ten tarinat avarsivat ja ohjaajat saivat 
hyvää mieltä voidessaan tuottaa heille 
iloa.  

Mielipakin sisältö: 
• Mielipakka-kortit

• Luontoelämyspolku -ohjaajan ohjepaketti

• Elämäntaidot esiin -toiminnan ohjaajan opas

Tutustu tarkemmin ja tilaa materiaaleja osoitteessa:
www.ikainstituutti.fi/materiaalit-ja-julkaisut/
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Voimavinkkejä hyvään arkeen
1. Ulkoile itsellesi
vastustuskykyä 
Luonto vahvistaa mieltä ja kroppaa.

2. Päätä kuinka
suhtaudut ikääsi
Olet muutakin kuin ikääntyvä ihminen: vaikkapa äiti, veli,
puoliso, naapuri, ystävä tai veturinkuljettaja.

3. Ole aktiivinen arjessa 
Tartu pieniin arkisiin askareisiin. Työkin tekijäänsä kiittää.

4. Pidä kintut kunnossa
Vahvat jalat kannattelevat ja antavat vapauden liikkua.
Kuntosali tai kotijumppa tuo lisää lihasvoimaa.
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5. Vaihda kuulumisia
Soita tai kirjoita tutulle, se piristää molempien päivää.
Hakeudu ihmisten pariin.

6. Tanssi itsellesi tasapainoa 
Senioritanssiryhmässä saat itsellesi uusia tuttavuuksia.
Muisti ja ketteryys kohenevat uusien askelkuvioiden myötä. 

7. Katsele maailmaa kuin
ensimmäistä kertaa
Ole utelias. Jo hämmästellen oppii uutta. 

8. Ole ajassa kiinni 
Uutisia ja maailman tapahtumia seuraamalla syntyy mielenkiintoisia 
keskusteluja. Ne rakentavat siltoja eri-ikäisten välille.

Ku
va

t: 
Os

si 
Gu

sta
fss

on

Lähde: Myötämieltä! Mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille ja voimaavanhuuteen.fi 
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”Hei sinä kuntapäättäjä, miksi mietit vielä? Tule mukaan Voimaa vanhuuteen 
-työhön, sillä kaikilla ikäihmisillä on oikeus osallistua liikuntatoimintoihin ja 

elää itsenäisempää elämää”, kehottaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -työn 
ohjelmajohtaja Elina Karvinen. 

Voimaa vanhuuteen
-työn tulokset vakuuttavat

Voimaa vanhuuteen -toiminta edistää kotona vielä itsenäisesti 
asuvien, mutta liikkumiskyvyltään jossain määrin heikentynei-
den ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuutta terveysliikunnan 
keinoin. Työtä on tehty eri puolilla Suomea yli 13 vuotta. Aluksi 
Ikäinstituutti kehitti yhdessä järjestöjen kanssa hyvät ja toimivat 
terveysliikuntakäytännöt. Sen jälkeen näitä käytäntöjä on juur-
rutettu kuntiin kolmivuotisen mentoroinnin avulla. Ohjelmassa 
on ollut mukana tähän mennessä 68 kuntaa ja uusia valitaan 
vuoden lopulla. Lisäksi viime vuonna alkoi Voimaa vanhuuteen 
tutuksi ja tavaksi -kärkihanke, jonka tavoitteena on levittää 
ohjelman hyviä käytäntöjä mahdollisimman moneen kuntaan. 
Kärkihankkeeseen on helmikuun 2018 loppuun mennessä men-
nessä rekisteröitynyt 107 kuntaa. 

- Iäkkäiden liikuntatoiminnalle on kunnissa valtava tarve. 
Olemme tehneet sitkeästi työtä asian puolesta ja se alkaa tuottaa 
hedelmää.

- Olemme tuottaneet hyvät käytännöt yhdessä toimijoiden ja 
vanhojen ihmisten kanssa. Käytäntöjen levittäminen ja sovel-
taminen paikallisesti on mahdollista, kun ne on riittävän hyvin 
kuvattu ja ne innostavat toimijoita, Karvinen toteaa. 

Hyviä käytäntöjä iäkkäiden liikunnan edistämiseksi ovat muun 
muassa liikuntaraadit, liikuntaneuvonta, ulkoiluryhmät ja ulkoi-
luystävätoiminta sekä nousujohteinen voima- ja tasapainohar-
joittelujakso, jossa harjoitellaan 2 krt viikossa 2-3 kk:n ajan. 

TEKSTI: HELENA COLLIN, KUVAT: OSSI GUSTAFSSON JA PIRJO UUSITALO-AURA

Ohjattujen ulkoiluryhmien määrä kolminkertaistui. Voima- ja tasapainoryhmien määrä kaksinkertaistui.
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- Tiedetään, että noin puolella 75 vuotta täyttäneistä on alkavia 
toimintakyvyn ongelmia, kuten vaikeuksia kävellä 
puoli kilometriä, nousta portaita tai kantaa ostos-
kassia. Monessa Suomen kunnassa kohderyhmä 
on jo iso, sanoo ohjelmakoordinaattori Pirjo 
Kalmari.

- Haasteena onkin löytää juuri oikeat henki-
löt. Erityis- ja soveltavan liikunnan ryhmät 
kunnissa ovat usein täyttyneet hyväkuntoisis-
ta ikääntyneistä, Kalmari tietää.

Hyvistä Voimaa vanhuuteen -käytännöistä löytyvät 
myös keinot kohderyhmän tavoittamiseen. Avainasemaan 
nousee poikkisektorinen yhteistyö, jossa on toimijoita kunnan eri 
sektoreilta ja järjestöistä.  

- Kun kotiin jumiutuneet ikäihmiset löydetään esimerkiksi seura-
kunnan diakoniatyön tai järjestöjen avulla ja he pääsevät voimaa 
antavan harjoittelun pariin, innostus kasvaa ja arjen toimintakyky 
paranee, Karvinen vakuuttaa. 

- Liikuntaryhmäläiset hyötyvät kaikilla toimintakyvyn osa-
alueilla harjoittelusta: fyysinen kunto on parantunut, mieliala 
kohentunut ja uusia ystäviä ja vertaistukea on löytynyt. Osallistu-
jakyselyn mukaan erityistä hyötyä kertovat saaneensa pienituloi-
siksi itsensä kokevat ikäihmiset.

Voimaa vanhuuteen -kuntien liikuntaryhmät ovat olleet erittäin 
suosittuja. Vuosina 2010–2015 mukana olleissa 38 kunnassa 
ikäihmisille räätälöityjen voima- ja tasapainoryhmien määrä 
kaksinkertaistui ja ohjatut ulkoiluryhmät kolminkertaistuivat. 

Kuntiin koulutettiin 170 kouluttajaa, jotka valmensivat puoles-
taan 4000 ammattilaista tai vertaista. 

 ”Kunta säästää huntteja, kun seniori nostaa 
puntteja!” Käytännössä liikkumiskykynsä 

paremmin säilyttävät ihmiset pystyvät 
asumaan pidempään itsenäisesti kotona. 
He pysyvät terveempinä ja voivat paremmin 
hallita omaa elämäänsä – esimerkiksi kävellä 

kauppaan valitsemaan ruokansa. 

- Se tarkoittaa kunnalle ja myös itse ikäihmisille 
säästöä mahdollisissa hoiva- ja sairauskuluissa, Karvi-

nen toteaa.

- Ilman muuta kannattaa nyt tarttua tilaisuuteen ja hakea 
mukaan, Kalmari lisää. Haku mentorointiohjelmaan aukeaa 
syyskuussa.

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään toimintakykyistä 
vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Kohderyhmänä ovat 
jossain määrin toimintakyvyltään heikentyneet, mutta 
vielä itsenäisesti kotona asuvat ikäihmiset (75+). Kunnille 
ei myönnetä erillistä rahoitusta, mutta kunnat saavat 
Ikäinstituutin maksuttoman mentoroinnin, jonka sisältöi-
nä ovat kuntakohtainen ohjaus, laaja koulutusohjelma, 
kehittämistyön työkalut ja maakunnallinen oppimisver-
kosto. Yhteistyöstä allekirjoitetaan sopimus. 

Ohjelmaan voivat hakea kunnat, jotka eivät ole aiemmin 
kuuluneet mentorointiohjelmaan.  Myös Voimaa vanhuu-
teen tutuksi ja tavaksi -kärkikunnat voivat olla hakijoina.

Hakuaika 1.9.–30.11.2018.  Hausta ja valintakriteereistä
lähetetään tietoa sähköpostitse kuntien päättäjille.
Lisätietoja www.voimaavanhuuteen.fi ja pirjo.kalmari@ikainstituutti.fi.

Katso lauluyhtye Juurakon 
Vanhuuden voima

-musiikkivideo Ikäinstituutin 
Youtube-tililtä.

Hae syksyllä Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan!
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Suurin osa kunnista edistää hyvin-
vointia ja terveyttä suunnitelmallisesti 
liikunnan avulla. Etenkin iäkkäämmän 
väestön toimintakykyyn sillä on iso 
merkitys. Hallituksen kärkihankkee-
seen kuuluvaa Voimaa vanhuuteen 
-työtä tehdään jo 175 kunnassa, julkisen 
puolen ja vapaaehtoisten yhteistyönä. 

Liikunnan edistämisessä on kui-
tenkin suuria eroja etenkin isojen ja 
pienten kuntien välillä. Sote-uudis-
tuksessa vastuu kuntalaisten liikunnan 
edistämisestä säilyy yhä kunnilla, mutta 
maakuntien on tuettava kuntia tässä 
työssä. Maakuntia ja kuntia tullaan 

myös palkitsemaan hyvistä tuloksista 
kannustinrahalla. 

- Maakuntaporras on iso muutos 
nykyiseen. Maakuntiin syntyy uusi 
monialainen asetelma, jossa asioita 
katsotaan kokonaisuuden näkökul-
masta. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä tarvitaan vuoropuhelua 
ja asialle nimetyt vastinparit kunnista 
ja maakunnista, kertovat neuvotteleva 
virkamies Meri Larivaara ja asiantun-
tija Mari Miettinen sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä.

Maakunnissa toimivat jo järjestö-
agentit, jotka kokoavat yhteen järjestöjä 

ja muita toimijoita. Työtä riittää, sillä 
Suomessa on tuhansia järjestöjä ja yh-
dessä maakunnassakin satoja. On tär-
keää koota paikallista tietoa palveluista 
ja toiminnasta, kuten kuka sitä järjestää 
ja millaisia ryhmiä on toiminnassa. 

- Lähtökohtana on se, mikä meidän 
maakunnassamme ja kunnassamme  
on mahdollista. Kun löydetään hyviä 
toimintakäytäntöjä, niistä kerrotaan 
muillekin, Larivaara sanoo.

Kunnat  huolehtivat jatkossakin 
järjestöjen avustuksista eri toimialoilla, 
tarjovat tiloja ja ohjavat kuntalaisia ver-
taistukeen tai vapaaehtoistoimintaan. 

Sote-uudistus laajentaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
kuntien lisäksi tuleviin maakuntiin. Järjestöjen työlle tulee uusia

mahdollisuuksia ja haasteita.

Lisää
yhteisöllistä terveyttä

TEKSTI: MARJA LAMMI, KUVAT STM

Mari Miettinen. Meri Larivaara.
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Kunnat eivät kuitenkaan enää hanki 
sote-palveluja järjestöiltä. 

Larivaara ja Miettinen näkevät, 
että uudistuksessa tulee järjestöille ja 
yhteisöille enemmän mahdollisuuksia 
toimia. Pieniä toimijoita varten on 
valmisteilla STEA:n uudentyyppinen 
pienavustus, jota on kevyempi hakea ja 
joka on tarkoitettu pienille järjestöille. 

- Järjestöjen rooli hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisessä tunnuste-
taan ja samaan aikaan yhä useammat 
ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä. Esi-
merkiksi liikuntaryhmiä voivat vetää 
vertaisohjaajat. Työelämän rinnalla 
ja jälkeen vapaaehtoistyössä pääsee 
kokemaan osallisuutta ja ylläpitämään 
omaa terveyttä ja sosiaalisia suhteita.  
Tarvitaan myös uusia toimintamuoto-
ja, joissa voi olla mukana lyhyemmän-
kin aikaa. 

Yhteisöllisyys lisää asukkaiden 
viihtyvyyttä ja lisää kunnan elinvoi-
maa. Hyödyt ovat olleet tiedossa jo 
kauan.

- On olemassa investointilaskelmia 
siitä, miten satsaamalla tietty määrä 
euroja saadaan tietty määrä hyötyä. 
Liikunnan kustannus-vaikuttavuu-
desta on jo hyvin tietoa ja pyöräilyn 
vaikuttavuudesta on olemassa kansain-
välinen malli, Miettinen kertoo.

Larivaaran mukaan sote-uudistuk-
sessa halutaan painottaa  terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämistä. Kunnat 
tarvitsevat tähän maakuntia kumppa-
neiksi . Maakunta ja kunta asettavat 
tavoitteet omalle toiminnalle  hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiselleen 
ja nimeävät toimenpiteet ja niille 
vastuuhenkilöt. Tulevissa lakisäätei-
sissä palvelulupauksissa on otettava 
huomioon järjestöjen yleishyödyllinen 
vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki.

Ajankohtaista järjestöille
www.alueuudistus.fi
innokyla.fi
Järjestö 2.0 -ohjelma

Voimaa vanhuuteen -työpajat 
innostavat maakunnallisiin
oppimisverkostoihin
Ikäinstituutti on käynnistänyt yhteistyössä aluehallintovi-
ranomaisten kanssa maakunnalliset Voimaa vanhuuteen 
–verkostotyöpajat. Työpajojen tavoitteena on perustaa 
maakuntiin oppimisverkostot, jotka tukevat hyvien Voimaa 
vanhuuteen  -käytäntöjen soveltamista kunnissa. Liikuntaa 
järjestävien tahojen yhdessä oppiminen vahvistuu yhteis-
työn ja tiiviimmän tiedonvaihdon myötä. Työpajoihin kut-
sutaan Voimaa vanhuuteen -kuntien keskeiset toimijat eri 
sektoreilta. Oppimisverkostot rakentavat siltaa maakunnan 
ja kuntien yhteistyölle iäkkäiden liikunnan edistämisessä. 

Verkostotyöpajoja on järjestetty jo Pirkanmaalla, Itä-Suo-
messa ja Pohjois-Suomessa. Vuoden 2018 aikana Ikäinsti-
tuutti järjestää vielä viisi työpajaa:

24.4. Seinäjoki: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-
Pohjanmaa

15.5. Jyväskylä: Keski-Suomi

17.5. Helsinki: Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme

12.9. Lappeenranta: Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

26.9. Turku: Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lue lisää:
www.ikainstituutti.fi/karkihanke/maakunnalliset-verkosto-
tyopajat/

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä tarvitaan 

vuoropuhelua.
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- Mitenkäs ne kädet nyt menivätkään, ja 
sitten tuli taivutus eteen!

Iloinen nauru säestää Tapio ja Inger 
Ruohosen tanssia, joka sujuu vaihteek-
si tuolilla istuen. Istumatanssi kuuluu 
senioritanssien ohjelmistoon, josta löytyy 
tansseja kaikenkuntoisille. Tanssiin ei 
tarvita pariakaan. 

Ruohoset innostuivat senioritanssista 
viime syksynä Ikäinstituutin järjestämällä 

Senioritanssin starttikurssilla. Seuraavak-
si he aikovat käydä ohjaajakurssin, jotta 
voisivat perustaa oman tanssiryhmän 
noin 1300 asukkaan Suomusjärvelle. Nyt 
monet suomusjärveläiset senioritanssijat 
käyvät noin kymmenen kilometrin pääs-
sä Kiikalan ryhmässä.

Tapio Ruohonen on Eläkeliiton Suo-
musjärven yhdistyksen puheenjohtaja ja 
aktiivinen liikkuja. Hän valmentaa nuoria 

voimanostajia ja kilpailee itsekin yli 
60-vuotiaiden sarjassa. Hänen mukaansa 
tanssi sopii todellakin kaikille.

- Monet voimanostajat ovat tanssi-
neet koko ikänsä, jotkut kilpatanssia ja 
balettiakin. Tanssi pitää kropan ja jalat 
kunnossa ja kyykkykin sujuu hyvin.

Ruohonen on huolissaan etenkin 
vanhemmista miehistä, jotka helposti 
jäävät koteihinsa. Eläkeliiton ÄijäVirtaa 

Ruohosen pariskunta innostui senioritanssista Ikäinstituutin järjestämällä kurssilla.
Suomusjärvellä tanssille on tilausta. 

Tanssi on
hauskinta kuntoilua

TEKSTI JA KUVA MARJA LAMMI

Ei haittaa vaikka tekee jonkun liikkeen väärin, toteavat Tapio ja Inger Ruohonen hymyillen. 
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Kiinnostuitko Senioritanssista?
Osallistu Ikäinstituutin järjestämille ohjauskursseille. Katso 
tarkemmat koulutuspäivät ja paikkakunnat: www.ikainstituutti.
fi/koulutuskalenteri. Senioritanssin ohjaamisesta järjestetään 
myös tilauskoulutuksia, lisätietoja: elina.vuorjoki-andersson@
ikainstituutti.fi.

Lohjan Kisakallion urheiluopistossa on mahdollisuus tutus-
tua senioritanssin iloiseen maailmaan 14.6. klo 12–16. Silloin 
järjestetään kaikille avoin senioritanssitapahtuma Nordisk 
Seniordans Träff 2018 -tapahtuman yhteydessä. Katso tarkem-
mat tiedot tapahtumaan liittyen: 
www.ikainstituutti.fi/NT18

Voit tutustua senioritanssiin 
myös tarttumalla oppaaseen. 
Senioritanssi valloittaa – oh-
jaajan opas on tietopaketti, 
joka antaa eväitä senioritanssin 
ohjaustilanteen hallintaan, hel-
pottaa ohjeiden tulkintaa sekä 
auttaa ymmärtämään musiikin ja 
tanssin rakennetta. Oppaan voit 
tilata osoitteessa: www.ikainsti-
tuutti.fi/materiaalit-ja-julkaisut/

 

-toiminnalla on tavoitteena saada mie-
hiä mukaan. Kuntoa ja toimintakykyä 
kohentava senioritanssi sopisi hyvin 
yhdistyksen ohjelmaan. Tarvittaessa 
väkeä voidaan noutaa harjoituksiin ja 
tanssia voisi viedä koteihinkin. Se voisi 
olla myös osana monissa kahvittelu- ja 
laulutapahtumissa. 

- Musiikki tekee aivoille hyvää. 
Tanssissa hengästyy ja kädet ja jalat 
liikkuvat. Ei haittaa mitään, vaikka tekee 
jonkun liikkeen väärin, tämä ei ole 
ryppyotsaista touhua.

Senioritanssi on kansainvälinen laji, 
jossa on monenlaisia mahdollisuuksia 
osallistua. Innokkaimmat tanssiryhmät 
vierailevat toistensa tapahtumissa eri 
maissa, on risteilyjä ja lähiryhmien 
parin tunnin tanssitapahtumia. Harras-
tus on edullinen ja koulutetut vertaisoh-
jaajat ovat asiantuntevia ja kannustavia. 
Tanssiminen on iloista yhdessäoloa.  

Ikäinstituutilla on senioritanssis-
ta valmis toimintamalli järjestöille ja 
kunnille. Tarjolla on startti- ja ohjaaja-
koulutuksia ja valmiit materiaalit, joista 
jokainen voi valita itselleen sopivat. 

- Nyt tämä laitetaan Suomusjärvel-
lä käyntiin! Meidän yhdistyksemme 
olennainen tehtävä on järjestää vir-
kistystoimintaa, ja tähän kaikki voivat 
tulla mukaan. Meillä on jo mukavasti 
kokoontumispaikkojakin keskustassa, 
kun seurakunta ja kunta ovat antaneet 
yhdistyksille käyttöön tilojaan, Ruoho-
nen sanoo.

Mitä enemmän väestölle tulee ikää, 
sitä tärkeämpää on liikunta. Osallistu-
miskynnyksen on oltava matala, sillä 
harva lähtee liikkumaan yksinään. Siksi 
yhdistysten merkitys kannustajana ja 
toiminnan järjestäjänä vain kasvaa. 

Ruohosen mukaan Suomusjärvellä 
tanssi eri muotoineen oli hyvin suosit-
tua 1970–90-luvuilla. Virkeää yhdistys-
toimintaa voidaan nyt kehittää iloisen 
senioritanssin avulla. 

Tämä ei ole
ryppyotsaista

touhua. 

Senioritanssi valloittaa
– ohjaajan opas

Elina Vuorjoki-Andersson, Ulla Salminen, Elina KarvinenEEEElina VVVuuorjookki Andeerrrssonn,, UUlla Salmminnennn, Ellinna Kaarrvinnenn

senioritanssiesite.indd   1 20.10.2017   15:16:02
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ampin palvelukeskuksessa Hel-
singissä kokemuksia Elämäntai-
dot esiin -toiminnasta jakavat 
yhdessä hankekoordinaattori 
Ilka Haarnin ja suunnittelija 

Suvi Friedin kanssa varttuneemmat 
elämän asiantuntijat Ritva Kokonmäki, 
Timo Mäkilä ja Liisa Rönnholm. Yh-

teen ääneen todetaan parasta olevan se, 
että pääsee puhumaan sydämen päällä 
olevista asioista ja löytämään niihin 
yhdessä myönteisiä näkökulmia.

Ilmiselvästi onnistuneeksi koettuun 
toimintaan sovelletaan käytännönlähei-
sesti positiivisen psykologian ja geronto-
logian tutkimustietoa. Noin kaksi vuotta 

kestäneen yhteiskehittämisen aikana 
mielen hyvinvoinnin teemoja ja käsitte-
lytapoja työstettiin Elämäntaidot esiin 
-kursseilla ja avoimessa Elämäntaitojen 
huone -toiminnassa. Kokonmäki, Mäki-
lä ja Rönnholm osallistuivat molempiin. 
Mikä heidät innosti mukaan?

- Elämä! naurahtaa Kokonmäki. Tyk-

Elämäntaidot esiin on Ikäinstituutin uusi ryhmätoimintamalli, jossa mielen hyvin-
vointia vahvistetaan myönteiseen suunnaten. Kurssien järjestämiseen ja avoimen 

toiminnan ohjaamiseen on tuotettu yksityiskohtaiset ohjeet sisältävä opas. 

Antoisaa, aitoa
ja arkea avartavaa

TEKSTI JA KUVA: PAULA SALMELA

K

Mielipakka-korttien äärellä vas. Ritva Kokonmäki, Timo Mäkilä, Liisa Rönnholm, Suvi Fried ja Ilka Haarni.
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kään eritellä ja pohtia asioita. Olen aina 
pyrkinyt löytämään hyvän pahastakin ja 
tässä toiminnassa sitä voi harjoitella. 

Tällaista kaivataan
ja tätä tarvitaan   
Mäkilälle toiminta on tuonut sisäl-
töä elämänmuutosten keskellä. 
Alzheimerin ilmestyminen 
kaveriksi, eläkkeelle jäämi-
nen ja tyttären muutto 
ulkomaille saivat elämän 
tuntumaan tyhjältä. 

- Tästä olen imenyt 
voimaa ja pikkuhiljaa 
huomaan identiteettini 
vahvistuneen. 

Rönnholm puolestaan 
kertoo etsineensä erilaisia 
tutustumismahdollisuuksia Helsinkiin 
muuton jälkeen. 

- Heti ensimmäisellä kurssilla 
sanoin, että tästä haluan jäädä luokalle! 
Tapaamisista olen aina saanut mukaani 
positiivisen olon. 

Palaute on ollut ilahtunutta; helppo 
tulla, tärkeä sisältö, kannatti osallistua. 
Toiminnalle on toivottu jatkoa. 

- Mielen hyvinvoinnista innostuneet 
ryhmäläiset voivat ohjatun toiminnan 
päätyttyä jatkaa itsenäisesti vertaisryh-
mille tarkoitetun Mielen hyvinvointia 
miettimässä -oppaan tuella, kertoo 

Haarni.
Nyt pyrkimyksenä on 

levittää Elämäntaidot esiin 
-toimintamallia järjestö-
jen, yhdistysten, kuntien 
ja seurakuntien sekä 
eri vapaaehtoistahojen 
hyödynnettäväksi. 

Ohjaamisen tueksi 
on tuotettu opas, johon on 

kirjattu sekä kurssin järjes-
tämisohje, että ohjeet avoimen 

toiminnan vetämiseen. Kymmenen eri 
keskusteluteeman käsittelyyn ohjataan 
myönteisen suuntaamisen periaatteella, 
ja niiden päätteeksi on mindfulness-
harjoitus. 

Kiitollisuuden äärellä oloa 
Myös kotiin vietäväksi ryhmästä saa 
pieniä tehtäviä, kuten esimerkiksi kiitol-
lisuuspäiväkirjan kirjoittamista. Pienten 
suurten asioiden koetaan kirkastuneen 
monin tavoin. 

- Kerran keskusteltiin, mikä tuo iloa 
arjessa. Sanoin, että puhtaat lakanat, se 
tunne kahden viikon välein, oi ihanaa! 
huokaisee Rönnholm. 

Mäkilä muistelee kokoontumista, 
jolloin pohdittiin omaa hyvää paikkaa 
luonnossa. 

- En ollut ajatellutkaan, kuinka kau-
nista omalla asuinalueellani eri vuoden-
aikoina on… 

- Se että muistaa kiittää, se on niin 
iso asia! jatkaa Kokonmäki.

- Huomaa hyvä, on toiminnan kan-
tava sanonta, kiteyttävät Haarni ja Fried.

Kaiken kaikkiaan sellaista antoisaa, 
aitoa eikä pelkkää small talkingia, nau-
reskellaan yhdessä.

Että
muistaa kiittää,

se on niin
iso asia!

Elämäntaidon eväät
-toiminnan aihepiirit:
1. Myönteiseen suuntaaminen
2. Näkökulman avartaminen
3. Tunteiden kanssa toimeen tuleminen
4. Irti pääseminen
5. Myötätunto itseä kohtaan
6. Omannäköinen elämä
7. Toivo ja sinnikkyys
8. Elämysten äärelle hakeutuminen
9. Hyvän mielen arki
10.  Elämäntaitojen helmet

Lisätietoa:
www.ikainstituutti.fi/mielen-hyvinvointi/

Elämäntaidot esiin -toiminta
Ohjaajan opas

Suvi Fried ja Ilka Haarni
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Svenska

Ikäopisto öppnas
Äldreinstitutet har glädjen att öppna dörrarna till Ikäopisto 
under år 2018. Här samlas information producerad av Äld-
reinstitutet om psykiskt välbefinnande och redskap för att 
förstärka det. Med hjälp av webblektioner, fortbildningar och 
övningar kan både seniorer och de som jobbar med äldre ta 
del av sakkunskapen.

Ikäopisto startar sin verksamhet i Kouvolatrakten i samar-
bete med medborgarinstitutet och lokala föreningar. Som en 

regional instans bidrar Ikäopisto med praktiskt kunnande om 
psykiskt välbefinnande för att stöda äldre som befinner sig i 
krävande livssituationer. Ikäopisto stärker organisationernas 
verksamhet genom lösningsinriktad handledningskompetens 
samt genom att utbilda erfarenhetsexperter och tränare för 
psykiskt välbefinnande.

Sök till Kraft i åren 
-mentorskapsprogrammet på hösten!
Äldreinstitutet uppmanar alla kommuner att främja 
funktionsförmågan hos äldre med hjälp av hälsomotion. 
Målgruppen är äldre personer (75+) som ännu klarar 
av att bo hemma självständigt men som har en något 
nedsatt funktionsförmåga. Kommunerna beviljas inte 
separat finansiering, men de har tillgång till Äldreinstitu-
tets avgiftsfria mentorskap som består av kommunspe-
cifik handledning, ett omfattande utbildningsprogram, 
utvecklingsverktyg samt ett nätverk för lärande på 
landskapsnivå. Ett avtal ingås om samarbetet.

Kraft i åren -arbetet har pågått runt om i Finland i 
över 13 år. Hittills har 68 kommuner deltagit i program-

met. Kommuner som ännu inte deltagit i mentorskaps-
programmet kan lämna in en ansökan. Också kommu-
ner inom spetsprojektet Bekanta dig med Kraft i åren 
kan söka till programmet.

Ansökningstiden är 1.9–30.11.2018. Kommunala 
beslutsfattare får information om ansökan och
urvalskriterierna per e-post. Upplysningar
www.voimaavanhuuteen.fi/sv/ och
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi . 

Välkommen att tillbringa
en sommardag i Lojos

Kisakallio i seniordansens tecken! 
I samband med det veckolånga

evenemanget Nordisk
Seniordans Träff hålls öppet

hus den 14 juni kl. 12-16.

Läs mer om evenemanget på 
www.ikainstituutti.fi/NT18

  

Beställ Meningspacken
Meningspacken är en helhet med 52 kort som foku-
serar på psykiskt välbefinnande och vänder sig till 
åldrande personer. Korten ställer frågor om erfaren-
heterna och inbjuder till att stanna upp inför förmå-
gan till psykiskt välbefinnande. Meningspacken har 
utarbetats speciellt med tanke på äldre personer samt 
professionella och frivilliga som arbetar med dem. 

Beställ
https://www.ikainstituutti.fi/tuote/meningspacken/

!
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Vuosikertomus 2017 

Kasvun ja yhteistyön vuosi 2017
Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 
pääsi jatkamaan yli kymmenen vuoden jälkeen vakiintu-
neella rahoituksella. Yhteistyö 30 uuden kunnan ja niissä 
toimivien järjestöjen kanssa tuotti tulosta. Pääsimme myös 
levittämään Voimaa vanhuuteen -työtä osana hallituksen 
kärkihanketta 88 kuntaan. Lisäksi lisäsimme ymmärrystä 
siitä miten virtuaalisia keinoja voidaan käyttää liikunta-
ryhmien ohjaukseen. Eläkkeelle jääneiden elämäntapa-
muutokseen kehitimme liikuntaan ja mielen hyvinvointiin 
keskittyvän valmennuksen osana Ikäihmisten terveyslii-
kunnan kansallista toimenpideohjelmaa.

Mielen hyvinvoinnin työ harppasi pitkän askeleen 
eteenpäin. Elämäntaitojen tunnistamisen ja vahvistami-
seen luotiin ryhmätoiminnan muotoja, joista saatiin hyvää 
palautetta. Aiheesta keskusteltiin ja kerrottiin lukuisissa 
järjestöjen tilaisuuksissa ja julkaisuissa. Voimaantumista 
vahvistavasta valmennuksesta kirjoitettiin kaksi opasta. 
Neljän valtakunnallisen järjestön kanssa päästiin aloit-
tamaan myös tiiviimpi yhteistyö mielen hyvinvoinnin 
parissa. Vuoden kruunasi rahoituksen vakiintuminen mie-
len hyvinvoinnin pitkäjänteiselle työlle, jota toteutetaan 
tulevassa Ikäopistossa.

Asumisen yhteisöllisyyttä tarkastelimme tutkimuksen 
ja kehittämisen keinoin. Helsinkiläisten taloyhtiöiden 
asukkaiden liikkumiseen ja yhdessäoloon etsittiin uusia 
mahdollisuuksia ja koulutettiin ensimmäisiä vapaaehtoisia 
vetämään toimintaa.  Asumisen yhteisöllisyyden muotoja 
ja yhteyksiä asukkaiden hyvinvointiin selvitettiin tutkimus-

laitosten kanssa ja laadittiin valtioneuvoston kanslialle 
politiikkasuositukset yhteisöllisyyden parantamiseen.     

Yhteistyökumppanuudet ovat toimintamme ehdoton 
edellytys. Tutkimme iäkkäiden liikuntaa edistävän poik-
kisektorisen yhteistyön onnistumisia ja kompastuskiviä 
Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tutkimuksessa saatuun 
kommenttiin on helppo yhtyä ja samalla kiittää lukuisia 
yhteistyökumppaneita: 

”No ilman sitä yhteistyötä ei olis tullu kyllä työstä yhtään 
mitään. Se oli ehdoton edellytys sille koko toiminnalle.”  

Ilman saatuja toiminta-avustuksia edellä mainittu työ olisi 
jäänyt toteutumatta -  kiitos sosiaali- ja terveysministeriöl-
le sekä sen yhteydessä 
toimivalle Sosiaali- ja 
terveysalan kehittämis-
keskukselle (STEA/Veik-
kauksen varoin), ope-
tus- ja kulttuuriministe-
riölle, valtioneuvoston 
kanslialle, Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksel-
le sekä Kunnallisalan 
kehittämissäätiölle. 

Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti

Ikäinstituutti edistää hyvää vanhuutta liikunnan, mielen hyvinvoinnin ja ikäystävällisen 
elinympäristön näkökulmista. Lisäämme erityisesti niiden kotona asuvien ikääntyneiden 
hyvinvointia, joilla on terveyteen tai toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Keskeisiä yhteis-
työkumpaneitamme ovat järjestöt ja kunnat. 

Vuosi 2017 lukuina 

omaa tutkimus- ja kehit-
tämishanketta ja mukana 
yhteistyökumppanien 15 
hankkeessa 

koulutus-, valmennus- ja 
kehittämisprosessia, joissa 
8480 osallistujaa

uutta kouluttajaa, jotka 
kouluttivat 777 ohjaajaa 
iäkkäiden terveysliikun-
taan eri puolilla Suomea

kuntaa mukana Voimaa 
vanhuuteen -iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelmassa  

7

80
202

kuntaa sitoutui edistä-
mään Voimaa vanhuuteen 
tutuksi ja tavaksi -työtä 
osana hallituksen kärki-
hanketta 

uutta opasta Mielen 
hyvinvoinnin vahvista-
miseen ja niillä yli 2000 
lukijaa 

julkaisua: 21 artikkelia
tai raporttia ja loput
oppimateriaaleja 30

88

4

esitystä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta 
kongresseissa

verkkosivustoa, joilla
n. 100 000 lukijaa, 2000 
seuraajaa Facebookissa ja 
1200 Twitterissä   

työntekijää 

miljoonan euron
kokonaisbudjetti43

14
5

Ku
va

: O
ssi

 G
us

ta
fss

on

31
2,2



2 Vuosikertomus 2017

Poimintoja vuodelta 2017 

Joulukuu 
• Elämäni eläkevuodet 

-valmennus julkistetaan

Tammikuu
• Mielipakka-kortit ja 

-video julkaistaan

Helmikuu
• Kotisivujen uusi materiaa-

li- ja julkaisupankki aukeaa
• Iäkkäiden terveysliikunnan 

järjestökumppanit koolla
• VVTT (Voimaa vanhuuteen 

tutuksi ja tavaksi) -semi-
naari Rovaniemellä

• Uusi vapaaehtoiseksi.fi-si-
vusto julkaistaan yhdessä 
13 järjestön ja ympäristö-
ministeriön kanssa

Maaliskuu
• VVTT-seminaarit Oulus-

sa ja Tampereella

Huhtikuu
• Yhteistyö mielen hyvinvoinnista 

käynnistyy Hengitys-, Sydän-, 
Epilepsia- ja Reumaliittojen 
kanssa

Toukokuu
• VVTT-seminaarit Jyväskylässä,          

Mikkelissä ja Järvenpäässä
• Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin 

-yhteisseminaari THL:n kanssa

Kesäkuu
• Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hanke alkaa
• Iäkkäiden asumisen yhteisöllisyydestä julkaistaan 

raportti, Policy brief ja järjestöopas
• Gerontologia 2017 -päivillä mukana

Heinäkuu 
• Kesälomalla

Elokuu
• Senioritanssin 20-vuotisjuhlaristeily

Syyskuu
• Ensimmäiset TaloTsempparit koulutetaan 

taloyhtiöihin Helsingissä
• Vie vanhus ulos -kampanja
• Kumppanuudella kuntoon -raportti  

yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja 
Kunnallisalan kehittämissäätiön kanssa

Lokakuu
• Voimaa vanhuuteen -kunnat koolla jaka-

massa hyviä terveysliikunnan käytäntöjä
• Päätösseminaari voimaantumisen vahvis-

tamisesta

Marraskuu
• Elämäntaidon eväät  -hanke mukana Eloisa 

ikä -avustusohjelman juhlaseminaarissa
• VVTT-seminaari Tampereella

Vuosikertomus 2017 
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Poimintoja vuodelta 2017 Tuloslaskelma 2017
 
Ikäinstituutin Säätiö
 
   Toteutunut Toteutunut
   01.01.2017 01.01.2016
   31.12.2017 31.12.2016 Erotus Ero-%

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
 TOIMINNAN TUOTOT  227 232,87 284 965,82 -57 732,95 -20,26
 TOIMINTA-AVUSTUKSET 1 177 479,29 756 034,12 421 445,17 55,74
TUOTOT  1 404 712,16 1 040 999,94 363 712,22 34,94

KULUT
 HENKILÖSTÖKULUT  -1 223 287,03 -1 063 181,53 -160 105,50 15,06
 ELÄKEKULUT  -203 491,43 -171 968,16 -31 523,27 18,33
 HENKILÖSIVUKULUT  -42 419,78 -45 417,18 2 997,40 -6,60
 MUUT HENKILÖSTÖKULUT -48 779,16 -27 165,27 -21 613,89 79,56
 POISTOT  -3 918,94 -4 416,45 497,51 -11,26
 MATKAKULUT  -86 831,65 -57 570,15 -29 261,50 50,83
 MARKKINOINTI-JA TIEDOTUSKULUT -121 979,15 -94 658,76 -27 320,39 28,86
 VUOKRAT  -120 298,77 -114 103,69 -6 195,08 5,43
 OPPIMATERIAALIKULUT -66 899,02 -81 379,22 14 480,20 -17,79
 OPPIMATERIAALIVARASTON -4 354,49 1 179,86 -5 534,35 -469,07
 MUUTOS
 MUUT KULUT  -91 735,47 -57 933,10 -33 802,37 58,35
KULUT  -2 013 994,89 -1 716 613,65 -297 381,24 17,32

TOIMINNAN MUUT KULUT
 KÄYTTÖ-JA YLLÄPITOKULUT -42 706,55 -23 058,87 -19 647,68 85,21
 HALLINTOKULUT  -125 641,51 -134 550,61 8 909,10 -6,62
TOIMINNAN MUUT KULUT -168 348,06 -157 609,48 -10 738,58 6,81
    
VARSINAINEN TOIMINTA  -777 630,79 -833 223,19 55 592,40 -6,67
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -777 630,79 -833 223,19 55 592,40 -6,67

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
 OSINKOTUOTOT  675,00 630,00 45,00 7,14
 KORKOTUOTOT  0,00 -57,09 57,09 -100,00
 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0,00 13 529,01 -13 529,01 -100,00
 TUOTOT  675,00 14 101,92 -13 426,92 -95,21

KULUT
 KORKOKULUT  -316,41 -338,05 21,64 -6,40
 KULUT  -316,41 -338,05 21,64 -6,40

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 358,59 13 763,87 -13 405,28 -97,39
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -777 272,20 -819 459,32 42 187,12 -5,15
 
YLEISAVUSTUKSET  824 000,00 824 000,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 46 727,80 4 540,68 42 187,12 929,09

Vuosikertomus 2017 
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Tase 31.12.2017

Ikäinstituutin Säätiö (EUR)

 
  Toteutunut Toteutunut
  31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA
                      
PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET
 KONEET JA KALUSTO 11 756,83 13 249,34
AINEELLISET HYÖDYKKEET 11 756,83 13 249,34

MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
OSAKKEET JA OSUUDET 2 635,63 2 635,63

PYSYVÄT VASTAAVAT 14 392,46 15 884,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS 60 497,17 65 608,56

LYHYTAIKAISET SAAMISET
 MYYNTISAAMISET 8 110,53 41 180,06
 MUUT LYHYTAIK.SAAMISET 23 326,52 16 035,44
 MUUT SAAMISET 189 069,31 84 442,42
 SIIRTOSAAMISET 70 895,75 4 112,00
 LYHYTAIKAISET SAAMISET 291 402,11 145 769,92

RAHOITUSARVOPAPERIT
 MUUT ARVOPAPERIT 26 400,00 26 400,00
 RAHOITUSARVOPAPERIT 26 400,00 26 400,00

RAHAT JA PANKKISAAMISET 122 081,96 102 522,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT 500 381,24 340 301,21

VASTAAVAA 514 773,70 356 186,18

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

SÄÄTIÖPÄÄOMA 5 045,64 5 045,64

MUUT RAHASTOT 3 583,01 3 583,01

EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO 51 459,12 46 918,44
(TAPPIO)

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 46 727,80 4 540,68

OMA PÄÄOMA 106 815,57 60 087,77

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
 OSTOVELAT 72 138,28 37 692,00
 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 41 632,57 26 547,18
 SIIRTOVELAT 294 187,28 231 859,23
 LYHYTAIKAINEN 407 958,13 296 098,41

VIERAS PÄÄOMA 407 958,13 296 098,41

VASTATTAVAA 514 773,70    356 186,18

Vuosikertomus 2017 
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